Info om veckorna 10 och 11 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Nu är utvecklingssamtalen i full gång. Ni är så otroligt duktiga som leder era egna
samtal. Ni hälsar välkomna, berättar för oss andra hur det fungerar i skolan, hur det
går med era personliga mål samt visar oss omdömesblanketten och berättar vad den
innebär. Vi är stolta över er .
Tisdag den 7/3 kommer barnboksillustratören Matilda Salmén tillbaka till oss.
Hon ska då lära oss hur man illustrerar bilder till barnböcker.
Onsdagen den 8/3 kommer en teater till oss och visar sin föreställning som heter
”En bit av mig”. Den kommer vi att få se på nere i idrottshallen tillsammans med
eleverna i år 5-6.
Torsdagen den 9/3 är Sara på sin handledarutbildning på Uppsala Universitet, då
träffar ni Emma, Anne/Ellen istället.
Onsdagen den 15/3 ska vi åka in till Enköping. Vi tar bussen in ca 9:00
tillsammans med Ellen och eleverna i år 5. Vi ska besöka Enköpings museum och
där få lära oss ännu mer om vikingatiden. Efter det ska vi besöka Matz nere på
Nämndhuset där han jobbar som politiker. Från köket kommer vi att få med oss
varsin baguette (ost, skinka, grönsaker) samt festis och frukt. Då alla bär sin egen
matsäck är ryggsäck bra att ha denna dag! Om det regnar rekommenderas även
regnkläder. Det blir ingen idrott den dagen, men det tar vi igen dagen efter. Så
idrottskläder med på torsdagen!
Vecka 11 kommer Oscar Sjöcrona som ska vikariera för Emma resten av terminen
att vara på skolan. Han och Emma jobbar tillsammans en vecka så att Oscar får
möjlighet att lära känna er och se vad vi jobbar med. Emma går på föräldraledighet
på fredagen.
Läxa engelska: angående läxa i engelskan så hör Anne av sig till er via mail vad
den handlar om. Läxdag för engelskan är torsdagar, om inte Anne meddelar något
annat. Vecka 10: arbetsblad have/has (Anne mailar).
Läxa till fredagen vecka 10, läsa: läsläxa, du ska läsa texten du har fått med dig
hem samt arbeta med frågorna. Du som brukar ha svårt att komma ihåg att ta med
dig läcan i tid kan gärna ta med den till torsdagen istället, så att vi alla kan delta på
bästa sätt när vi ska jobba vidare med läxan i skolan.
Läxa till fredagen vecka 11, matte: multiplikationstabellerna 7 + 8, du som kan
dem övar på de tabeller som du känner dig mindre säker på.
Om du vill se mer av vad vi har gjort, kan du titta in på vår blogg:
http://viimellanstadiet.se/ Du vet väl om att du kan prenumerera på inlägg, det gör
du genom att anmäla din mailadress på förstasidan på bloggen.

Vecka 10

Vecka 11

tisdag: idrott

tisdag: idrott

onsdag: idrott

onsdag: till Enköping

torsdag: läxa engelska (se info ovan)

torsdag: idrott + läxa engelska

fredag: läsläxa (se info ovan)

fredag: läxa matte (se info ovan)

Vänliga hälsningar från Sara och Emma
sara.eriksson@lillkyrka.enkoping.se

emma.gustafsson@enkoping.se

